
rt :}/-'l

Sint-tS*kilaas

GEMEENTERAAD
Zitting vàn 2t februari 2O2O

Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 19 van hét decreet over hetlokaal bestuuf nodigen wij u uit tot het
b.ijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 21februari2O20 om 19:00 uur in
de gemeenteraadzaat van het stadhuis voor de afhandeling van de.agendapunteri zoaLs verme[d
in de bijtage,

Hoogachtend

Johan Verhulst
atgemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

t 2020 GR 00055 Notulen en zittingsverstag gemeenteraadszitting 24 januari
2O2Oz goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notuten en het zittingsversLag van de

gemeenteraadszitting van 24 januari 2020 goed te keuren.

POLITIE

Potitie

2 2020 GR 00038 Politieaangelegenheden : personee[: operationeeI kader:
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor aspirant-
inspecteurs : goedkeuring

Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de gei'ntegreerde poLitie is het mogelijk naast de

mobiliteitscycti, die vijfmaaI per jaar plaatsvinden, deel te nêmen áan de aspirantenmobil.iteit.
De aspirantenmobiLiteit wordt georganÍseerd bij de start van een nieuwe basisopLeiding tot
inspecleur in een politieschool.'Binnen deze extra mobiLiteit wordt een onderscheid gemaakt

tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de op[eiding.
El.ke pol.itiezone kan zich na een vruchteloze mobil,íteitsronde formeeI engageren om gebruik te
maken van deze categorie C, om niet-ingevutde vacatures in te vutlen, mits instemming van de

gemeenteraad.

Het'voordeelvoor de zone is dat op deze manier meestaI een aspirant-inspecteurwordt
toegewezen en dat deze verplichtvijf jaar in de zone moet bl.ijven. NadeeL is dat de zone geen

inspraak heeft in'de selectie van de aspirant-inspecteur. Deaspirant is uiteraard gesLaagd voor
de basisopleiding en beschÍkt over de basiskennis en vaardigheden van eLke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze

aspirahtenmobiLiteit voor het invu[[en van drie vacante functies.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

3 2020 GR 00059 Potitieaangelegenheden: personeel: operationeeI kader:
vacant verklaren van één functie van inspecteur van potitie
(afdeting dringende potitiehulp, dispatcher): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van 20 december 20L9 werd de personeêlsformatie van de lokaLe
poLitie Sint-Niklaas vastgesteld, Een hoofdinspecteur van potitie, tevens dispatcher, verlaat de.

meldkamer van d.e LokaLe po[itie Sint-NikLaas op L mei 2020 om te gaan werken bij de lokal.e
politie Antwerpen. De korpsl.eidíng wiL deze vacante functie opensteLLen in het basiskader.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van inspecteur van pol.itie (dispatcher) open
te stellen voor de dringende po[itiehul.p.

{Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)
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ONDERSTEUNING

HR

4 2o2o GR OOO58 Gemeentepersoneet: vacant verktaren functie van adjunct-
algemeen directeur - vaststellen selectiecommissie en
selectievoorwaarden - vaststetlen functiebeschrijvin g en
aanstellen extern setectiebureau: goedke[ring

ln zitting van27 september 20L9 namen de gemeenteraadsleden kennis van de ingangsdatum
van het pensioen van de adjunct-aLgemeen directeur.
ln zitting van24januari 2020 keurde de gemeenteraad de formatie goed waarin de functie van
adjunct-algemeen d irecteur is opgenomen.
Aan de gemeenteraad wordt geíraagd om de functíe van adjunct-aLgemeen directeur vacant te
verklaren, de selectiecommissie en selectievoorwaarden vast te stellen, de functiebeschrijving
goed te keuren en het extern setectÍebureau aan te duiden.

(Dit punt 2aI worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

DIENSTVERLENING

Bestuursadm i nistratie

5 2020 GR 00037 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
tonvenant voor organisatie Ronde van Vlaanderen Cyclo 2020
en overeenkomst toetreding interl.okale veren iging :

goedkeurin g

F[anders Classics sloot opnieuw een overeenkomst af met de stad Antwerpen ter organisatie
van de start van de Ronde van Vlaanderen in 2020 en 2021. Het parcours bLijft nagenoeg
ongewijzigd ten op zichte van de periode20tT-2019. Het parcours van de Ronde van
Vtaanderen Cycto zaL dus in 2020 en 2021 opnieuw over het grondgebied van Sint-NikLaas
passeren. De Ronde van Vlaand.eren Cyclo vindt in 2020 plaats op zaterdag 4 aprít. Om het
goede ver{oop ervan te garanderen, is samenwerking in een interlokale vereniging nodig.
Aan de gemeenteraad'wordt gevraagd om ook in2020 in te stappen in de ínterl.okal"e vereniging
'Ronde Van Vlaanderen Cyclo'en daartoe het convenant goed te keuren.

(Dit punt zaL worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

6 2020,GR 00036 Werken: Romain De Vidtspark: vandalisme openbaar sanitair:
. -i - 

pl,aatsingcamera's:goedkeuring

Gemeenteraad
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Het openbaar sanitair in het Romain De Vídtspark wordt op regelmatige basis gevandaLiseerd

Aan' de gemeenteraad wordt gevraagd positief advies te geven voor het pLaatsen van twee
camera's binnen en een camera buiten aan het sanitair in het Romain De Vidtspark.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

7 2020 GR 00059 Werken: Gavertje Vier: stookplaats: fase 2: renovatie
automatische regeling: wijze van gunning, raming en

voorwaarden : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de

opd,racht 'Gavertje Vier: stookpLaats:fase 2: renovatie automatische regeling' goed te keuren..

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Bart De Bruyne)

8 2020 GR 00060 Werken: stadswinkel en stadsarchief: inrichting vast
meubi[air: wijze van gunning, raming én voorwaarden:
goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voor de

opdracht 'stadswinkel en stadsarchief: inrichting vast meubitair' goed te keuren.

(Dit.punt zaI worden behandetd in de commissie schepen Bart De Bruyne)

I 2020 GR 00061 Diensten: raamovereenkomst voor het uiWoeren van

studieopdrachten voor technieken: aangepaste wijze van
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

De gemeenteraad verleende in zitting van27 september 201"9 goedkeuring aan de

voorwaarden, de raming en de ptaatsingsprocedure voor een raamovereenkomst voor het
uitvoeren van studieopdrachten vbortechnieken, nametijk voor HVAC en elektriciteit, met name

de openbare procedure

Door de dienst projecten gebouwen werden aangepaste voorwaarden opgemaakt.
Aan'de gemeentéraad wordt gevraagd de aangepaste wijze van gunning, raming en

voorwaarden goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie sqhepen Bart De Bruyne)

10, 2020 GR 00067 Werken: raamovereenkomst voor het aanbrengen van
thermoptasiische wegmarkeringen: wijze van gunning, raming
en voorwaarden : goedkeurÍng

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden voór de .

raamovereenkomst voor het aanbrengen van thermoptastische wegmarkeringen goed te keuren

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie schepen Carf Hanssens)

OMGEVING

Gemeenteraad
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Plannen en ontwikketen

L1. 2020 GR 00062 Kaderovereenkomst energiediensten door. lntergem - FluvÍus
Duurzame Gebouwen: goedkeuring

De netbeheerder vpn aardgas en eLektriciteit, lntergem, biedt een aantaI energiediensten aan
voor Lokale besturen.0m gebruikte kunnen maken van ditaanbod'steLde de gemeenteraad in
zitting vah 22 oktober 201-0 de kaderovereenkomst vast..ln zitting van de gemeentera ad van 24
augustus 2018 werd de overeenkomst verlengd tot 1 apriL 2019 via de vaststetling van een
addendum. Omwi[le van de fusie tussen Eandis en lnfrax wordt vanaf L januari 2020 een
nieuwe overeenkomst aangeboden van onbepaaLde duur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe kaderovereenkomst vast te ste[[en.

(Qit punt zaL worden behandetd in de commissie epen Bart De Bruyne)

1.2 2020_GR_00063 Zaketijke rechten jfstraten 102 : kosteloze grondafstand:
vastste[[ing rden akte: goedkeuring

De eigenaar wenst de grond getegen te Vijfstraten
o.nder 7de afdeting, sectie B, perceelnummer deel

02, 9100 Sint-NÍklaas,.kadastraat bekend
n748/F/3, kosteloos over te dragjen aan de

stad Sint-Niktaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze koste
ontwerpakte goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

L3 2020 GR 0006,4 Zakel,ijke rechten: Stichting Jan Buytaert: renteloze lening met
hypothecair mandaat: voorwaarden akte: goedkeuring

De Stichting Jan Buytaert wenst de woning gelegen te Apostelstraat 18, 9100 Sint-Niktaas, deel
uitmakend van het Huis Buytaert, te.renoveren in het kader van haar werking. Om de renovatie
te kunnen reatiseren vraagt de Stichting Jan Buytaert een renteloze lening aan de stad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden vast te steil"en van de ontwerpakte vooi
het vertenen.van een renteloze Lening ten bedrage van 25.000 EUR, gekoppeLd aan een
hypothecair mandaat.

(Dit punt zal worden behandeld in dè commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

1.4 2020 GR 00065 Zaketijke rechten: verlegging watertoop 8010 ter hoogte vàn
Kl.apierbeekstraat 180 tot en met 184: goedkeuring +

vaststól,l.ing voorwaarden ontwerpaktes

De stad wenst de ingebuisde watertoop 8010 (Ktapperbeek) ter hoogte van Ktapperbeekstraat,
180 tot en met 184 te verteggen in open bedding. De inbuizing is bijna veertig jaar oud en zaI
op korte termijn verslijten of te kLein worden. Ze Ligt tegen bestaande woningen, waaronder
Ktapperbeekstraat 180 die men wiI heropbouwen of verbouwen..Door grondaankoop en een
éenmaLige aanlegkost kan de watertoop verptaatst worden weg van de bebouwing. Er werd een
principieel akkoord bereikt me\alle betrokken eigenaars voor de aan- en verkoop van de

overdracht en de voorwaarden van de
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benodigde grond.

Aan'de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan ên de voorwaarden van de

ontwerpaktes vast te ste[[en.

(Dit punt zaI worden behandetd in dê commissie schepen Car[ Hanssens)

15 2020_GR_00066 Detaithandelsplan : subsidieregtement kernversterkende
premies: wijziging : goedkeuring

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 juni 2017 de invoering van het subsidieregtement
kernversterkende premies goed. Het subsidiereglement werd na evaluatie gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2018. Naar aanleiding van het beStuursprogramma, de

nieuwe meerjarenpl.ahning en een evaLuatie van de premies (aanvragen) worden enkeLe

wijzigingen voorgesteld aan de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen in het subsidieregLement goed te keuren.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie schepen lne Somers)

t6 2020 GR 00068 Zakelijke rechten: rioproject Puitvoetstraat: inneming 2:

voorwaarden akte: goedkeurin g

Er zijn rioLeringswerken geptand in de Puitvoetstraat. Hiervoor zijn een aantaI innemingen
nodig, waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met de eigenaar van inneming 2.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze inneming en de voorwaarden

van de ontwerpakte goed te keuren.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

PLANNING COMMISSIES

De commissie voor economis, evenementen, staclspromotie en digitalisering: op maandag 10

februari 2020 om 19 uur.

De corhmissie voor r"nobiliteit, ope nbaar donreín en stadsontwikkeling: op maandag 10 februari
2020 om 20 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 11 februari2020 cm 20 uut'.

De commissie voor ruimte lijke orde ning, duurzaamheíd en natuur gaat niet door wegens geen

punten.

De cornrnissie vor:r uvetzijn, <Jiversiteit en burgereaken: op v,;oenstlag 12 februari 2020 cnr 19 uur
I ijdens deze commÍssiezitting wordt een toelichting gegeven bij het voorstel tot hergebruik van
grafzerken.

ile commissie voor c*ttuur, deeltijds kunstonrlerwijs en landbor.rw gaat niet door v,regens geen

punten.

Gemeenteraad
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De commissie voor wonen, kindercpvang, opvoedíng en anderwijs gàat niet dcor wegens geefi
punten.

Se commissíe voor algemeen betóid, unitíghuid, ínternationale samenwerking en erêdiensten: op
maandag 17 februari2020 om 19 uur.'
ïijdens deze commissiezitting worrdt een presentatie gegeven door korpschef Gwen Merckx over ,

de actieplannen van het zonaaI veiligheidsplan 2020-2025 van de lokal'e politíe van Sint-Niklaas.

Dê commissie voorfinancirin, peisoneei en sport: op dinsciag 18 februari 2AZA om tg uur.
-_..'Tijdens deze cornmissieeitting wordt een toelichting gegeven door professor Steven Van Garsse,
hoogleraar bestuursrecht bij publiek-private samenwerking in verband met het zwenrbad
Puyenbeke.
Ëveneens'wordt een toelichting gegeven cloor acljunct financieel directeur Luc Vermeiren bij cle
pensioenovereen komsten.

Volgend agendapunt'voor de raad.voor maatse happetijk welzijn van vrijdag 21. februari 2A20 wordt
besproken in de commissie.voor welzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 12 febr.uari 2020:
- Huren extra noodwoningen: goedkeuring.

Votgend agendapunt voor de raad vo*r maatschappetijk wetzijn van vrijdag 21" februari 2020 wordt
besproken in de comn"rissie voor algemeen beteid, veiligheid, internationale samenwerking en
erediensten, op maandag 17 februari 2A2A:
- Verenigingen, vennootuàhupp*n en samenwerkingsverbanden: SociaalVerhuurkantoor
Waasland: aanduiding [id raad van bestuur err dagelijks bestuur.

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk welzijn van vrijdag 2i. februari 2020
worden besproken in de commissie voor financiën, personeelen sport, op dinsdag 1B februari
2020:
- Bílaterale overee nkomst tussen het OCMW Sint-Níklaas en het Zorgpunt Waasland en onderlinge
overeenkomst tussen het OC.MW Beveren, het OCMW Kruibeke, het QCMW Sínt-Niklaas, het OCMW
Zwijndrecht en het Zorgpunt Waaslancl aangaande pensioenen: goedkeuring; :

- Pensioenovereenkomst tussen het OCTUW Sint-Niktaas en het Zorgpunt Waasland: goedkeuring.
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